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INSTITUT-ESCOLA TURÓ DE ROQUETES 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

 

0. Introducció 

 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’IE Turó de Roquetes exposa els eixos 

que permeten al nostre centre assolir els objectius generals referents a la 

competència lingüística, segons la normativa del sistema educatiu actual. 

D’aquest sistema educatiu destaquen els objectius generals següents:  

 

 Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de les 

llengües oficials del nostre territori (B2 al final de l’ESO). 

 Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües 

estrangeres (B1 de la primera llengua estrangera al final de l’ESO). 

 Reconèixer i fer presents a les aules les llengües familiars dels alumnes 

d’origen estranger.  

 Capacitar l’alumnat per conviure en una societat multilingüe i 

multicultural.  

 Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del 

sistema educatiu i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat.  

 Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva 

integració a l’aula ordinària.  

 

1. Context sociolingüístic 

 

L’institut-escola Turó de Roquetes està situat al barri de Les Roquetes, en el 

districte de Nou Barris. Es troba al peu del turó del mateix nom, entre la ronda 

de Dalt i la serralada de Collserola.   El barri té una orografia complexa, amb 

grans pendents. En els darrers anys l’Ajuntament de Barcelona hi ha dut a 

terme nombroses intervencions per tal de millorar-ne la qualitat de vida.  

 

És un barri creat essencialment a partir dels anys 50 del segle XX, quan va 

arribar a la ciutat molta gent procedent de la resta de l’Estat espanyol.  A 

principis dels anys 90, coincidint amb la celebració dels Jocs Olímpics de 

Barcelona, un gruix important de població provinent d’altres parts de l’àrea 
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metropolitana, també es va instal·lar al barri.  Tota aquesta població s’ha fet 

estable amb el temps i conviu ara amb la nova fornada migratòria, de gent 

procedent d’altres països, principalment llatinoamericans.  Tot això implica que 

la llengua més emprada al barri és el castellà i que en molts casos la 

competència lingüística en català és molt baixa o inexistent. 

 

Un elevat percentatge de les famílies que formen part de la comunitat 

educativa presenten dificultats socials i/o econòmiques que repercuteixen de 

manera directa o indirecta en el procés educatiu del nostre alumnat.  

Pel que fa a les rendes de la famílies,  les dades indiquen que el nivell 

d’ingressos de les famílies del barri és un 50 % més baixa de la mitjana de 

Barcelona-ciutat.  

 

2. Oferta lingüística 

 

2.1. La llengua catalana 

 

L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana s’adequa a la legislació 

vigent.   

 

El centre vetlla per l’ús  habitual de la llengua catalana com a llengua 

vehicular i d’aprenentatge, en els recursos  materials i didàctics del centre, i 

també en tota la comunicació interna del centre (oral i escrita).  A més, en 

les àrees o matèries que s’imparteixen en llengua catalana,  s’empra 

aquesta llengua en totes les activitats orals i escrites. L’objectiu és fer 

extensible l’aprenentatge formal del català a l’ús social (veritable repte en 

el barri on està situat el nostre centre).  

 

El centre té cura de la qualitat de la llengua, per la qual cosa el professorat 

s’ha d’encarregar de transmetre’n un model d’ús clar i sòlid. 

 

El centre fomenta la participació de les famílies en algunes activitats 

relacionades amb la llengua i la cultura catalanes, per tal que  en puguin 

tenir una competència mínima. 

 

Per tal d’assolir una bona competència en aquesta llengua al final de 

l’etapa d’ensenyament obligatori, el centre facilita un treball aprofundit en 

aquesta llengua, desdoblant dos grups en tres en tots els cursos de 

l’educació obligatòria.  A més, ofereix classes de reforç extraescolar  

gratuïtes d’aquesta llengua en el marc del programa ÈXIT. 
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2.2. La llengua castellana 

 

L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana s’adequa a la 

legislació vigent.   

 

El model de llengua que s’utilitza és la varietat estàndard del castellà 

peninsular. 

 

La transferència català- castellà s’aprofita per treballar tant les similituds 

com les diferències entre totes dues llengües. 

 

Igual que en el cas de la llengua catalana, per tal d’assolir una bona 

competència en llengua castellana al final de l’etapa d’ensenyament 

obligatori, el centre facilita un treball aprofundit en aquesta llengua, 

desdoblant dos grups en tres en tots els cursos de l’ESO.  A més ofereix 

classes de reforç extraescolar gratuïtes d’aquesta llengua en el marc del 

programa ÈXIT. 

 

 

2.3. Les llengües estrangeres 

 

Pel que fa a la llengua anglesa, el tractament d’aquesta llengua en el cicle 

inicial de l’Educació Primària és només oral (dues sessions setmanals ). 

Durant el cicle mig i el superior de Primària, el tractament d’aquesta 

llengua és a nivell oral i escrit. Per tal de contextualitzar-la, es treballa des 

de diversos àmbits. 

 

A 5è i 6è de Primària, s’imparteix una hora setmanal d’anglès en l’àrea de 

Medi. 

 

Des de 1r de Primària fins a 4t d’ESO, a fi de potenciar no només la 

gramàtica anglesa i el seu  vocabulari, sinó també la conversa,  en una de 

les hores de classe setmanals tot l’alumnat d’un mateix grup es desdobla 

en dos subgrups; així, el treball oral es fa més intens, ja que el nombre 

d’alumnes a l’aula és molt més baix. 

 

En tots els cursos s’intenta donar respostes als diferents ritmes 

d’aprenentatge dins d’un mateix grup-classe.  
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Per tal de reforçar aquesta llengua més enllà de les hores de classe oficials, 

el centre ofereix, a més,  unes classes addicionals, gratuïtes, dues hores a la 

setmana, adreçades a perfils d’alumnat diferents: els qui necessiten ajuda 

perquè tenen dificultats  i els qui desitgen aprofundir-hi més. Els primers 

tenen la possibilitat de treballar-la en el programa de reforç escolar (ÈXIT), 

mentre que els segons ho poden fer en el programa específic d’anglès 

extraescolar (ÈXIT d’ANGLÈS).  

 

A 3r d’ESO s’ofereix a l’alumnat la possibilitat de prendre contacte amb una 

segona llengua estrangera, el francès.  Aquesta llengua s’ofereix dins del 

ventall de matèries optatives, d’acord amb el currículum oficial.  

 

 

 

3. Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües 

 

Objectius generals del nostre centre:  

 

 Aconseguir parlants plurilingües, a fi de garantir la competència 

comunicativa en el major nombre possible de llengües i el coneixement 

de diferents cultures. 

 Desenvolupar estratègies didàctiques diverses per poder assolir aquesta 

competència comunicativa.  

 Aconseguir que la diversitat lingüística del nostre centre es percebi com 

una oportunitat per evitar caure en prejudicis lingüístics  i en actituds 

bel·ligerants envers altres cultures. 

 Assolir una bona competència comunicativa en llengua anglesa, en tant 

que primera llengua estrangera del nostre centre.  

 Afavorir l’aprenentatge de segones llengües estrangeres tot oferint el 

francès com a matèria de lliure elecció al segon cicle de l’ESO. 

 Atendre la diversitat tant des de la perspectiva de l’alumnat amb NEE 

com de l’alumnat amb altes capacitats.  

 

Objectius relacionats amb la llengua oral:  

 

 Percebre la importància de la comprensió i l’expressió oral  en la 

comunicació.  

 Fomentar l’ús de la llengua oral en situacions comunicatives diverses. 

 Valorar l’ús de diferents registres de producció oral. 

 Donar a conèixer diferents trets dialectals orals.  
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 Aplicar diferents procediments i formats per enriquir els textos orals. 

 

   Objectius relacionats amb la llengua escrita: 

 

 Poder produir textos escrits de tipologia diversa adequats, coherents i 

cohesionats.  

 Usar tècniques de síntesi (subratllat, esquema, resum), en suport paper 

i/o digital, a fi de comprendre textos escrits. 

 Llegir i comprendre textos literaris i no literaris, d’àmbits diversos, 

adequats al nivell de cada alumne/a.  

 Elaborar comentaris de text i exposar l’opinió personal en relació amb 

les lectures fetes.  

 Redactar textos nous a partir dels models treballats.  

 Realitzar transformacions senzilles de textos. 

 Analitzar un text escrit segons criteris morfològics, sintàctics, lèxics, 

semàntics i fonètics.  

 

4. Criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge de les llengües 

 

Actuacions a l’aula: 

 

- Utilització de les TIC en l’aprenentatge de les llengües.  

- Establiment d’un pla de treball en tots els cursos per tal de garantir un 

nombre adequat d’activitats de pràctica de les competències bàsiques de 

cadascuna de les llengües bàsiques (català, castellà i anglès). 

- Suport a l’alumnat nouvingut a través de dues aules d’acollida (una a 

Primària i una a Secundària). 

- Elaboració d’un banc de recursos exhaustiu per tal de disposar de materials 

variats per a la pràctica de les  competències bàsiques en cadascuna de les 

llengües.  

- Potenciació d’activitats orals  dins de les diverses matèries curriculars i en 

els treballs de síntesi i projecte de recerca de final d’ESO. 

- Els models de llengua emprats intenten adequar-se a les recomanacions 

generals per a un ús no sexista del llenguatge.  

 

 


